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BASES ESPECÍFIQUES DE LES PRESTACIONS SOCIALS DE CARÀCTER 

ECONÒMIC D’URGÈNCIA 2021 SEGONA CONVOCATÒRIA 

 

La situació socioeconòmica actual i les sol·licituds rebudes dels ciutadans  fins 

ara per a la gestió d’Ajuts d’Urgència Social  fa necessari la posta en marxa 

d’una segona convocatòria amb ampliació de crèdit per tal de donar resposta a 

les Famílies més vulnerables del municipi de Montornès  del Vallès.   

 

NORMATIVA APLICABLE 

Les bases d’ajuts socials s’emmarquen en la competència bàsica municipal 

establerta a la llei de Bases de Règim Local, article 25.2.e), d’atenció 

immediata a persones en situació de risc o exclusió social. Així mateix, també 

es deriva de la normativa europea, estatal i autonòmica en matèria de 

prestacions econòmiques i de forma particular la Llei 13/2006 de 27 de juliol, de 

prestacions socials de caràcter econòmic i la Llei 12/2007 d’11 d’octubre, de 

serveis socials. 

La Llei 13/2006 de prestacions socials de caràcter econòmic, en el seu 

preàmbul estableix que té com a finalitat determinar el règim jurídic propi de les 

prestacions determinades i regles bàsiques per exercir drets de concurrència 

per a les prestacions que s’estableixen amb límits pressupostaris. La secció 

tercera del capítol 4 d’aquesta llei regula les prestacions econòmiques 

d’urgència social, en què s’ha tingut en compte el principi d’autonomia local. 

Així, aquesta llei fixa que la creació d’aquestes prestacions correspon als ens 

locals, encara que la llei en determina només els tres bàsics, com la finalitat, 

els beneficiaris i la valoració de les situacions d’urgència. 

La llei 12/2007 d’11 d’octubre de serveis socials, en els seu article 17 estableix 

com una de les funcions dels serveis socials bàsics la gestió de prestacions 

d’urgència social i la gestió de la tramitació de les prestacions econòmiques 

d’àmbit municipal i comarcal i les altres que li siguin atribuïdes. Així mateix a 

l’article 22, es defineixen com a prestacions econòmiques les aportacions 

dineràries, que tenen com a finalitat atendre determinades situacions de 

necessitat en què es troben les persones que no disposen de recursos 

econòmics suficients per fer-hi front i no estan en condicions d’aconseguir-los o 

rebre’ls d’altres fronts. Segons el mateix article, les prestacions econòmiques 
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es poden atorgar en caràcter de dret subjectiu, de dret de concurrència o 

d’urgència social. 

Altra normativa bàsica en matèria de polítiques socials que també ha estat 

tinguda en compte per a la redacció de bases d’ajuts socials 2021 ha estat el 

Decret 142/2010 d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 

2010-2011. 

En matèria de procediment i compliment dels requisits legals que han de guiar 

l’actuació de l’administració territorial bàsica, les bases d’ajuts socials són 

subsidiàries de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu 

Comú de les Administracions Públiques. 

1.- Objecte de les bases.  

L’objecte d’aquestes Bases és, d’acord amb el què preveu l’Ordenança General 

reguladora de la concessió de Subvencions aprovada per l’Ajuntament, la 

regulació de l’atorgament de les prestacions econòmiques per situacions 

d’urgència social i el que s’expressa en la Llei 13/2006  de 27 de juliol, de 

prestacions socials de caràcter econòmic de la Generalitat de Catalunya,  les 

aportacions dineràries fetes per l’Ajuntament de Montornès del Vallès que 

tenen la finalitat d'atendre determinades situacions de necessitat en que es 

troben les persones que no disposen de recursos econòmics suficients per a 

afrontar-les i no estan en condicions d'aconseguir-los o rebre'ls d'altres fonts. 

Així mateix, que estan en situació de vulnerabilitat o de risc en els casos 

d’unitats familiars amb menors. 

El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta 

convocatòria serà el de concurrència competitiva. 

El termini d’execució de les bases és de l’1 de gener de 2021 al 31 de 

desembre de 2021. 

Amb aquesta segona convocatòria es pretén donar cobertura a les sol·licituds  

que arribin per atendre determinades situacions de necessitat de les famílies 

mes  vulnerables del nostre municipi fins al 31 de desembre del 2021. 

 

Es mantenen els punts del 2 al 9, del 11 al 17 de la primera convocatòria 

de bases específiques de les prestacions socials de caràcter econòmic 

d’urgència per al 2021 del departament de serveis socials aprovades per 
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la junta de govern local, en sessió ordinària celebrada en data 13 de gener 

de 2021 i publicades al BOPB en data 19 de gener de 2021. 

 

 

 

Respecte a :  

 

 
10.- Partida pressupostària.  
 
La concessió de les diferents subvencions hauran d’anar amb càrrec a les 

partides corresponents al Pressupost municipal vigent. Concretament, de les 

partides destinades a l’ajut social creades per l’Àrea d’Acció Social, i dins del 

departament de Serveis Socials, d’ajuts socials, amb número 21 38 231 48055  

del pressupost vigent amb una previsió de despesa pel 2021 de 60.000,00 

euros.  

 
Disposició final primera  
 

En tot allò no contemplat en aquestes bases s’estarà al que disposi 
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Montornès del Vallès, 
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu 
reglament. 
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